
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
Rozporządzenie Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 roku 

w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych 

nakłada na geodezyjną administrację 

powiatową obowiązek dostosowania 

istniejących zbiorów lub baz 

szczegółowych osnów geodezyjnych 

do zgodności ze specyfikacją modelu 

pojęciowego baz danych, określonego 

schematem aplikacyjnym UML. Celem 

nowego standardu danych jest między 

innymi możliwość ich udostępniania 

poprzez geoportal infrastruktury informacji przestrzennej w postaci zestandaryzowanych zbiorów 

informacji. 

Asortyment prac związanych z zakładaniem, modernizacją i rekonstrukcją geodezyjnych 

szczegółowych osnów poziomych i wysokościowych jest nam bliski od wielu już lat. Jest więc 

oczywistym, że również i nowe zadania w tematyce osnów, znajdujące się w kręgu naszych 

kwalifikacji i kompetencji, budzą nasze zainteresowanie.  

Materiałem źródłowym dla wykonania prezentowanych usług są dane analogowe oraz 

elektroniczne zbiory danych z operatów założenia szczegółowych osnów poziomych 

i wysokościowych, szkice przeglądowe i opisy topograficzne punktów osnowy oraz aktualne dane  

dotyczące podstawowej osnowy poziomej (w tym osnowa fundamentalna 1 klasy i bazowa 2 

klasy), szczegółowej osnowy poziomej (w tym dawna osnowa 2 klasy), podstawowej osnowy 

wysokościowej (w tym osnowa fundamentalna 1 klasy i bazowa 2 klasy) pozyskane z CODGiK przez 

Zamawiającego. W naszym opracowaniu wspomagamy się własnymi narzędziami informatycznymi 

przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu tych danych, jak i przy weryfikacji i kontroli efektów naszych 

prac. Stworzyliśmy również aplikację dla tworzenia plików GML, zgodnych ze schematem 

aplikacyjnym UML, określonym w rozporządzeniu. 

W ramach usługi, którą Państwu oferujemy, wykonujemy standardowo następujący zakres prac: 

• przenumerowanie punktów osnowy poziomej i wysokościowej zgodnie z zasadami opisanymi 

w rozporządzeniu o osnowach wraz z przypisaniem punktom właściwych atrybutów 

• uzgadnianie numeracji punktów wspólnych z sąsiednimi PODGiK-ami 

• aktualizację opisów topograficznych lub kart informacyjnych punktów osnowy w wersji 

elektronicznej lub w przypadku jej braku, utworzenie - na podstawie przekazanych danych 

analogowych - wersji elektronicznej opisów topograficznych w uzgodnionej postaci i formacie  

• aktualizację szkicu przeglądowego osnowy 

• przygotowanie plików tekstowych dotyczących zmiany numeracji punktów osnowy 

• utworzenie plików GML, zgodnie ze schematem aplikacyjnym UML, zapewniających realizację 

funkcji  importu i eksportu danych. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług, zwłaszcza, że wymóg ich 

wykonania, określony rozporządzeniem, jest bardzo na czasie. 

Dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporz ądzenia 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i ma gnetycznych  
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Przykłady zrealizowanych projektów: 

• Miasto Gliwice – Dostosowanie osnowy poziomej i wysokościowej do wymogów nowego 

rozporządzenia, aktualizacja opisów topograficznych punktów osnowy (2014 r.) 

• Miasto Jaworzno – Dostosowanie osnowy poziomej i wysokościowej do wymogów nowego 

rozporządzenia, aktualizacja opisów topograficznych punktów osnowy (2015 r.) 

 

Kontakt w sprawie szczegółów naszej oferty: 

• Piotr Urbanek 

tel. 32 4759046 

e-mail: piotr.urbanek@vertical.com.pl 

 

 
 


